
04/06-06/06  Δευτ.-Τετ. 20.45 & 22.45 

31/05 - 03/06  Πεμ.- Κυρ.    20.45  

31/05 - 03/06   Πεμ.- Κυρ .   22.45

Μήνυμα Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη,  
Cine «Μίμης Φωτόπουλος» 

 

Φίλες και Φίλοι, 
 
Η αίθουσα του «Μίμης Φωτόπουλος» είναι 
και φέτος έτοιμη να μας υποδεχτεί. Στον 
γνώριμο φιλόξενο χώρο του θα δίνουμε και 
πάλι το συνήθη ραντεβού μας με τους 
αγαπημένους ήρωες και πρωταγωνιστές της 
μεγάλης οθόνης. 
 
Και αυτό το καλοκαίρι, θα συντροφεύει τα 
βράδια μας με ταινίες, ως επί το πλείστον, 
πρώτης προβολής αλλά και παλαιότερες, 
όλες υψηλής ποιότητας. Από ταινίες 
δράσης, κοινωνικές, αισθηματικές μέχρι 
κωμωδίες και κινούμενα σχέδια, θα 

συνθέτουν τις επιλογές διασκέδασης των φίλων της έβδομης τέχνης. 
 
Και φέτος, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, θέλουμε ο 
δημοτικός μας κινηματογράφος να παραμείνει δημοφιλή και προσιτή 
πρόταση ψυχαγωγίας για όλους, προσφέροντας ξεχωριστές στιγμές 
χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Για αυτό εξακολουθούμε όλα αυτά τα 
χρόνια να διατηρούμε στα χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς την τιμή 
εισόδου μας.  
 
Θέλουμε όλοι ανεξαιρέτως, με τις συντροφιές τους να απολαύσουν 
και το φετινό καλοκαίρι αξέχαστες κινηματογραφικές βραδιές σε ένα 
περιβάλλον δροσερό σε αυτή την όμορφη γωνιά της πόλης μας. 
 
Γιώργος Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 
Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε 

  Ο Γιος μου
   Mon Garcon

                                  Θρίλερ 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 84'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Κριστιάν Καριόν με τους: 
Γκιγιόμ Κανέ, Μελανί Λοράν, Ολιβιέ ντε Μπενουά

Μοναχικός κι εργασιομανής, γεγονός που του στοίχισε το 
γάμο του, ο Ζιλιέν μαθαίνει από την πρώην σύζυγό του 
πως ο επτάχρονος γιος τους εξαφανίστηκε κατά τη 
διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής. Συνειδητοποιώντας πως 
η αστυνομία κινείται αργά και χωρίς αποτέλεσμα για την 
ανεύρεσή του, ξεκινά μια απέλπιδα προσπάθεια να τον 
φέρει πίσω μόνος του.

 Το Ταλέντο
   Le Brio

                     Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 95'

Γαλλο-βελγική ταινία, σκηνοθεσία Ιβάν Ατάλ με τους: 
Ντάνιελ Οτέιγ, Καμέλια Ζορντάνα, Γιάσιν Χουίκα

Ένας καθηγητής προσβάλλει την ώρα του 
μαθήματος μια φοιτήτρια και, για να επανορθώσει, τη 
βοηθά σε ένα διαγωνισμό ρητορικής στον οποίο 
συμμετέχει

 Taxi 5

                           Κωμωδία 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 102'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Φρανκ Γκασταμπίντ με τους: 
Φρανκ Γκασταμπίντ, Μαλίκ Μπενταλά, Μπερνάρ Φαρσί

Ένας Παριζιάνος αστυνομικός και άσος του βολάν 
μετατίθεται στη Μασσαλία, όπου αναγκάζεται να 
συνεργαστεί με τον Εντί, άθλιο οδηγό αλλά κάτοχο του 
θρυλικού λευκού ταξί, για να εξαρθρώσουν την 
ασύλληπτη συμμορία των Ιταλών με τις Ferrari.
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